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Referat fra temaaften den 17. april 2012
Udkast til fællesregulativ m.m.
20.10 Udkast til fællesregulativ præsenteres med efterfølgende debat
Fællesregulativ opfattes juridisk som et regulativ som Lejre Kommune efterfølgende godkender og lader
gælde alle almene vandværker. Det kan også være en skabelon for regulativ for vandværker i Lejre
Kommune.
Der er ikke bemyndigelse til at Vandrådet kan forhandle og indgå aftaler for vandværkerne, hvorfor der i
første omgang vedtages en skabelon, som det enkelte vandværk kan tiltræde.
Kommunen har meldt ud på forespørgsel fra vandværk i Bramsnæs, at det i 1995 vedtagne
fællesregulativ for Bramsnæs var gældende indtil der blev vedtaget et nyt fællesregulativ for Lejre
Kommune.
Vandrådet færdiggøre skabelonen som vandrådets medlemmer kan tilslutte sig og dermed sendes det
fra de enkelte vandværker til Lejre Kommune. Det er så op til Lejre Kommune ev.t at arbejde videre med
den som fællesregulativ.
Skabelonen rettes tilbage fra fællesregulativ til regulativ for enkelt vandværk.
Der var en gennemgang af den foreliggende skabelon, med fokus på de ændringer der er forslået fra
vandrådets bestyrelse.
FVD kunne ikke anbefale, at indføre bestemmelsen om friholdelse af stophaner og dæksler mv. i afsnit
4.4 og 5.6. Hvis den fastholdes, skal det sikres at det er juridisk holdbart.
Der var tilslutning til præciseringerne af afsnit 7.1
Ændringen af afsnit 2 lempes med indføjelse af et kan vedrørende vandværkets fakturering men stadig
at beredskabet skal indberette forbrug ved brandhaner.
Ændringen i afsnit 8.1.1. kan ændres til at vandværket ikke er ansvarlig, hvis vandinstallationerne i
forbindelse med udskiftning af vandmåler viser sig ikke at være i forskriftsmæssig stand
Afsnit 13.3 FVD forslår at der ændres til at vandværkerne kan vælge om der sendes faktura.
Afsnit 16. ændringen falder bort, da det ikke er skabelon for fællesregulativ.
Vandrådet færdiggør skabelonen og sender den til kommentering hos medlemsvandværkerne, inden
den færdiggøres og udsendes som færdig skabelon.
20.50 Udkast til fælles beredskabsplan præsenteres med efterfølgende debat
Der er sket revision siden mødet på Osted Kro – oplægget indeholder nu beskrivelse af ti beredskabssituationer med angivelse af plan for indsats. Indsatsplanen er kommet til i samarbejde med
beredskabschefen og kommunens tilsyn med vandforsyninger.
Der beskrives i afsnit 3 katalog over mulige beredskabsydelser, som der kan abonneres på. Her kan
beredskabsplanen for det enkelte vandværk angive hvilke ydelser der er tilkøbt for det enkelte
vandværk.
Der er angivet skabelon for rapportblad, som bør bruges ved hændelser så der sikres dokumentation
ved efterfølgende evaluering af hændelsen og indsatsen.
Der er angivet generelle oplysninger i afsnit 6, som er fælles for flertallet af vandforsyningerne.
Afsnit 7 er der hvor det enkelte vandværk selv skal angive oplysninger der er relevante for beredskabet i
forhold til de forskellige situationer. Herunder angives sårbare forbrugere samt oplysninger om aftaler
med brøndborer eller andre normale entreprenører. Herudover angives dels hvilke beredskabsydelser
der er indgået aftaler om samt vurdering af risiko for større driftsforstyrrelser.
Der mangler afklaring af om vandværker kan være pligtige til at stille vand til rådighed for for kunderne
(hvem har ansvaret for nødforsyning).
Der var ros til oplægget fra mødedeltagerne!!
Oplægget sendes til vandværkerne og indgår fremover i en årlig turnus med revidering af afsnit 1-6 i
november til januar samt afsnit 7 i marts.
21.20 Information vedrørende aftaleindgåelse
Der er flere vandværker der har haft dårlige oplevelser med mundtlige aftaler eller manglende
aftalegrundlag. Vandrådet anbefaler at der indgås skriftlige aftaler helst med bindende tilbud.
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Der har været artikel i FVD-bladet, som sendes ud sammen med referatet.
Arbejdet med beredskabsplanen fordrer også at der indgås aftaler med entreprenører i forbindelse med
akutte tilfælde, før uheldet er ude.
21.25 Information vedrørende rådgivning/vejledning
Der er medlemmer der har oplevet ansvarsfraskrivelse fra rådgiver som oplyser at de har leveret
vejledning og dermed ikke ansvarspådragende. Hvis der leveres rådgivning er det omfattet af
rådgiveransvaret.
21.30 Information vedrørende bestyrelsesarbejde/ansvar
FVD har på deres hjemmeside håndbog for bestyrelsesarbejde – det kan opfordres til at vandværkerne
henter denne håndbog og drøfter den på et bestyrelsesmøde.
Det anbefales endvidere, at der aftales forretningsorden, hvor det angives hvilke beføjelser de enkelte
bestyrelsesmedlemmer har.
21.40 Øvrig information
Næste møder om vandforsyningsplanen er 19. april og 10. maj 2012.
Der er 1 vandværk der har givet tilbagemelding om udskiftning af vandmålere og ingen om digitalisering
af ledningsnettet. Da der ikke har været tilslutning til dette, arbejder Vandrådet ikke videre med
koordinering af dette mellem vandværkerne.
Der er 1 vandværk der har meldt tilbage om vare/tjenesteydelser der kan tilbydes. Vandrådet arbejder
derfor ikke videre med dette emne.
Husk FVD udstilling og årsmøde i Roskilde Hallerne 12. maj 2012.
Vandrådet påtænker temaarrangement i starten af juni måned, der blev ikke givet udtryk for specifikke
emner som ønskedes prioriteret. Bestyrelsen har frihed til at tage fra kataloget.
Der er ønske om at besøge et par vandværker i forskellige størrelser på en temaaften. Samt temaaftenen om energioptimering og vandspild.
Meget ros til bestyrelsen for aftenens arrangement.
Der var spørgsmål om Vandrådet ville gå ind i sagen om bortledning af grundvand fra grusgravning, da
det er en potentielt drikkevand der bortledes og påvirkning af grundvandsdannelsen.
21.50 Tak for i aften
Mødet blev hævet kl. 21.50
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